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FORORD 
 

Vi er klare for et nytt barnehageår med nye muligheter. Denne høsten blir spesiell. Vi er midt 

i en pandemi som påvirker hvordan vi kan jobbe, organisere og drive barnehagen. Vi 

planlegger med stor usikkerhet på hvor stor påvirkning den vil få dette barnehageåret, vi vil 

nok måtte komme til å gjøre ting på andre måter og må være parat på at endringer kan 

komme raskt. 

 

Barnehagen er gjennom lov av barnehager pålagt å utarbeide årsplan for driften. 

Årsplan er et arbeidsredskap for personalet, samtidig som den skal beskrive og dokumentere 

arbeidet vårt i hverdagen for foreldre, barnehagens eier og andre samarbeidspartnere. 

Årsplanen skal bygge på rammeplanen, og godkjennes av samarbeidsutvalget i barnehagen. 

 

I forbindelse med at vi ble Tjeldsund kommune kom det nye vedtekter med noen endringer i 

januar 2020, blant annet at vi skal lage ny årsplan for hvert barnehageår istedenfor hvert 

kalenderår. Vedtekter for barnehager i Tjeldsund: www.tjeldsund.kommune.no under fanen 

barnehager. 

 

Ta dere tid å lese gjennom årsplanen. Ha den gjerne liggende og kikk i den med jevne 

mellomrom. I tillegg til at hensikten er å gi dere viktig informasjon sier den sier også mye om 

hvordan vi tenker og arbeider. Kom gjerne med reaksjoner, spørsmål, refleksjoner, tanker og 

ideer. Vi ønsker et godt og konstruktivt samarbeid med dere. Vi samarbeider tross alt om det 

viktigste av alt – deres barn – vår neste generasjon! 

 

Grovfjord, 01.09.2020 

Solbjørg Borgan 

Styrer/enhetsleder 

 

http://www.tjeldsund.kommune.no/
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INFORMASJON 
Ressan barnehage er en kommunal barnehage som ligger i Grovfjord i Tjeldsund kommune.  

Barnehagen har en kapasitet på inntil 36 barnehageplasser. Barnehagen tilbyr hel- og 

halvdagsplasser. Barnehagen har 1 base, og barna deles inn i grupper etter alder.  Vi holder 

til i naturskjønne omgivelser, med et flott ute- og turområde, lysløype, gapahuker og egen 

grillhytte i umiddelbar nærhet.  Ressan barnehage ligger i Grovfjord. Grovfjord ligger 53 km 

fra Narvik, 57 km fra Harstad, og 46 km fra Evenes lufthavn. 

 

VISJON: «Ressan barnehage skal være et godt sted å være for alle» 

«Vi vil at barna skal få gode minner fra den tiden de er i Ressan barnehage. De skal huske at 

de fikk gode venner, at de fikk god tid til å leke, de hadde en følelse av at de betydde noe og 

at de var en del av det sosiale fellesskapet på en positiv måte». 

 

BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT 

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og 

lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge 

på grunnleggende verdier i kristen og humanetisk arv og tradisjon, slik som respekt for 

menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, 

verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i 

menneskerettighetene. 
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Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg 

selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De 

skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. 

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. 

Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for 

felleskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle 

former for diskriminering. (Lov om barnehager §1 Formål). 

BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG 

Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av 

barnehagens pedagogiske arbeid. Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og 

forståelse med hjemmet, og ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og 

danning som grunnlag for allsidig utvikling (Rammeplan for barnehager 2017). 

PRESENTASJON AV PERSONALET 

                                                        

Solbjørg Borgan             Eirin Helen Simonsen                             Rannveig H. Hansen 

Styrer/enhetsleder                    pedagogisk leder                    pedagogisk leder (2020/2021)

  

                                                  

Monika Ternieden            Annette Jørgensen                           Wanja Helen Fugelsnes  

Fagarbeider                 Fagarbeider                            Fagarbeider (fast vikar) 
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Det vil tatt inn flere vikarer ved behov. Barnehagen sender ut melding til foreldre i forkant. 

RENHOLD OG VAKTMESTERTJENESTER 

Renhold i barnehagen utføres daglig av renholdsteamet i Tjeldsund kommune. 

Vaktmestertjeneste utføres ved behov av uteseksjonen. Både renholdsteamet og 

uteseksjonen er underlagt enheten samfunn og infrastruktur, Tjeldsund kommune.  

                                                                            

 

STYRING OG SAMARBEID 

SAMARBEIDSUTVALGET(SU) 

• Utvalget består av representanter fra de ansatte og foreldrene. Styrer har tale- og 

forslagsrett 

• SU skal være et kontaktskapende, rådgivende og samordnende organ som skal 

ivareta samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene 

• Foreldrene oppfordres til å kontakte foreldrerepresentanten dersom de har en sak 

som de ønsker å ta opp i SU 

• Representantene velges for ett år av gangen 

FORELDRERÅD 

• I praksis er dette alle foreldrene i barnehagen 

• Fellesinteresser fremmes, og man bidrar til at samarbeidet mellom barnehagen og 

foreldrene er godt 

• Foreldrerådet har påvirkning i forhold til hvordan deres barn skal ha det i barnehagen 

• Foreldrerådet har også en mulighet til å organisere aktiviteter knyttet til barnehagen 

utenom åpningstiden. 
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• Foreldrene oppfordres til å kontakte foreldrerepresentanten dersom de har en sak 

som de ønsker å ta opp i SU 

• Representantene velges for ett år av gangen 

FORELDRENES RETTIGHETER OG PLIKTER 

Med utgangspunkt i barnehageloven skal barnehagen drives i nær forståelse og i samarbeid 

med barnas hjem. Samarbeidet utøves gjennom daglig kontakt, foreldresamtaler, 

foreldremøter og i samarbeidsutvalget gjennom foreldrenes og personalets representanter. 

Aktivitetene i barnehagen skal skje i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. 

Foreldreansvaret innebærer at foreldrene har omsorgsansvar for barnet, at de har 

bestemmelsesrett på barnets vegne, jfr.barneloven §30.  

All den tid barnet er i barnehagen tar barnehagen seg av deler av omsorgs- og 

oppdrageroppgavene. At aktivitetene i barnehagen skal skje i nær forståelse og samarbeid 

med hjemmene er imidlertid ikke ensbetydende med at foreldrene kan detaljstyre 

barnehagen. På den annen side er det klart at barnehagen i visse tilfeller må be foreldrene 

om særskilt samtykke. Ved uenighet om aktiviteter o.l. må barnehagen velge en linje som 

hjemmene i alminnelighet vil kunne samles om. 

 

OPPSIGELSE/OVERFLYTTING/SØKNAD  

Oppsigelse/overflytting/søknad om endret eller utvidet plass etc. skal foretas på elektronisk 

skjema. www.tjeldsund.kommune.no Oppsigelse kan ikke iverksettes etter 1. april. Det betyr 

at hvis plassen sies opp etter 1. april, må det likevel betales for hele barnehageåret.  

 

FORELDRESAMARBEID 

For å få til et godt foreldresamarbeid, forsøker vi å oppnå så god kommunikasjon med dere 

foreldre som mulig. Det er derfor av betydning at vi er enige om at samarbeid til barnets 

beste er viktig. Vi ønsker at foreldrene skal bli godt kjent og få tillit til oss her i barnehagen, 

og at personalet hele tiden handler ut fra hva som er til det beste for barnet. Den viktigste 

kontakten er den daglige kontakten. Her utveksles informasjon om barnets hverdag hjemme 

og i barnehagen. Samarbeid har en formell og en uformell side. Barnehageloven tar 

http://www.tjeldsund.kommune.no/
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utgangspunkt i foreldreretten og bygger på den. Loven gir foreldrene både rettigheter og 

plikter i forhold til barnehagevirksomheten. Foreldrenes reelle innvirkning er slått fast ved 

oppretting av foreldreråd og samarbeidsutvalg. 

 

ANDRE SAMARBEIDSMØTER 

• Foreldremøtet ca. 2 ganger pr år 

Disse møtene er for alle foreldrene. Møtene holdes felles for alle foreldrene og egner 

seg til presentasjon og diskusjon av det pedagogiske arbeidet og diskusjoner rundt 

aktuelle temaer. Her gis det informasjon og det gis anledning å ta opp spørsmål som 

foreldrene har.  

• Foreldresamtaler 

Dette er en individuell samtale omkring barnets trivsel og utvikling. Hvis det kommer 

ønske og behov fra foreldre eller personalet kan det holdes flere samtaler i året. 

• Andre arrangement 

Såkalte uformelle sammenkomster som f.eks. julefrokost, påskefrokost, 

solsikkebasar, sommeravslutning, dugnader i barnehagen.  Dette begrenser seg 

dessverre under korona utbruddet. 

• Foreldrerådgivning 

Foreldrerådgivning er et lavterskeltilbud som gis til familier med barn i alderen 3 til 

12 år. Tiltaket er kortvarig, og bygger på prinsippene i behandlingsmetoden Parent 

Management Training – Oregon (PMTO). Foreldrerådgivningen tar sikte på å hjelpe 

familien på et så tidlig tidspunkt som mulig. Gjennom rådgivningssamtaler og 

veiledning kan foreldre få hjelp til å forebygge begynnende atferdsproblemer og 

bidra til positiv samhandling og utvikling hos barnet. Ta kontakt med styrer eller 

pedagogisk leder dersom dere ønsker mer informasjon om foreldreveiledning. 
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BARNEHAGENS FAGLIGE SAMARBEIDSPARTNERE 

• Kommunal støttepedagog 

Tjeldsund kommune har kommunal støttepedagog i 50 % stilling 

• Helsestasjonen 

Barnehagen kan bruke helsestasjonen i forbindelse med spørsmål om sykdom og 

smittevern. Ellers kan vi ha et samarbeid med foreldre og helsestasjon rundt barn og 

familier etter behov. 

• Tverrfaglig team 

Tverrfaglig team for barnehagene har møter ca. 4 ganger årlig. I tverrfaglig team kan 

vi drøfte saker anonymt/samtykke med andre fagfolk. Helsestasjon, 

barneverntjenesten, PPT er faste deltakere i teamet. Andre samarbeidspartnere kan 

også inviteres inn ved behov. 

• PP-tjenesten (Pedagogisk psykologisk tjeneste) 

Barnehagene i Tjeldsund har en fast kontaktperson i PPT. Alle kommuner er pålagt å 

ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste. Denne tjenesten skal hjelpe barn i 

barnehagen og deres foresatte når de har behov for særskilt hjelp og støtte. Hjelpen 

kan omfatte foreldreveiledning, trenings- og stimuleringstiltak og veiledning av 

barnehagepersonalet. 

• PMTO-foreldrerådgivning Harstad 

Tilbudet er et lavterskeltilbud som gir familier med barn i alderen 3-12 år som viser 

tegn til begynnende atferdsproblemer. Ta kontakt med barnehagen for mer 

informasjon. 

• Barneverntjenesten 

Tilbyr hjelp og veiledning der det er nødvendig. Barnehagen er pålagt å gi 

opplysninger til barnevernet ved mistanke om omsorgssvikt eller mishandling. 

• BUP 

Kartlegger, observerer og foretar ulike tester 

• Øvrige barnehager i kommunen 

Márkománák barnehage (privat), Sandstrand oppvekstsenter avdeling barnehage, 

Evenskjer barnehage, Ramsund barnehage, Kanutten barnehage Fjelldal, Kongsvik 

barnehage 
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• Grov skole 

Barnehagen har jevnlig kontakt med skolen.  

✓ Førskolebarna inviteres til førskoledager og til SFO 

✓ Det avholdes overgangsmøte før skolestart mellom barnehage og skole. 

Foreldre må samtykke til at det gis informasjon fra barnehage til skole 

✓ Ved behov avholdes det flere møter 

 

ÅPNINGSTIDER -BARNEGRUPPA-DAGSRYTME 

 
ÅPNINGSTID er fra kl. 07.15 til kl. 16.30 
 

KLOKKESLETT 

 
DAGSRYTME 

0715 Barnehagen åpner 

0815 Morgenstund for de barna som er kommet 

0830-0900 Frokost (barn som kommer etter kl 09 må ha spist frokost hjemme) 

0915-1000+/- Samlingsstund, aktiviteter, turer starter 

1000-1215 

(ca) 

Utetid 

1230-1300 Lunsj 

1315 Lek og aktiviteter, hvilestund  

1430 Fruktmåltid 

1430-1630: Lek og aktiviteter/eventuelt utetid  

Vi begynner å rydde og stenge ned noen rom etter at tidligvaktene går 

hjem. Dette har sammenheng med at vi er få ansatte igjen på slutten av 

dagen.  

1630 Barnehagen stenger 

 Viktig at det blir gitt beskjed om barna ikke kommer.  Ring eller send 

melding: 99560354 eller 47759280. Dere kan også ringe 77089495. 
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BARNEGRUPPA HØST 2020 

 
Ved oppstart av nytt barnehageår 2020/2021 er det 15 barn i barnehagen.  

Barna er delt inn i grupper med faste opplegg som samlingsstund, tur, aktiviteter i løpet av 

dagen. Gruppene slås ofte sammen siden gruppestørrelsen varierer. 

  

Barn født 2015: rosa gruppe (førskolebarna): 5 barn 

Barn født 2016: blå gruppe - 2 barn 

Barn født 2017: rød gruppe - 4 barn 

Barn født 2018: gul gruppe - 3 barn 

Barn født 2019: grønn gruppe - 1 barn 

Vaktene vil rullere mellom personalet og fordelt slik 

Vakt 1: 0715-1445 

Vakt 2: 0815-1545 

Vakt 3: 0830-1600 

Vaktt 4: 0900-1630 

 

Døra låses klokka 1630. Da er barnehagen stengt, og barna skal være hentet og ute av 

barnehagen.  
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MÅNEDSPLAN 

 

 

 

Personalet lager månedsplan for hver måned slik at dere kan følge med på hva som skjer i 

barnehagen. Månedsplanen sendes ut på mail i begynnelsen av hver måned. Vi bruker 

planen som utgangspunkt og vi tar høyde for at det kan skje uforutsette ting, som gjør at vi 

må gå bort fra det som er planlagt, eller at vi ser barna trenger noe helt annet.  

FERIE 

«Barns ferie må avvikles med 5 uker pr år, hvorav 3 uker skal være sammenhengende i 

perioden 20.06-14.08. Foresatte skal innen 1. mai gi skriftlig beskjed om når barnet skal ha 

ferie. Planleggingsdagene utgjør den 5 ferieuka. Det kan samarbeides om barnehagetilbud 

og tilbud om skolefritidsordning om barnetallet er lavt. Dette gjelder også for ferier. 

Barnehagen har anledning til å holde stengt i inntil to uker i juli». 

 §10 i vedtekter for offentlige barnehager i Tjeldsund kommune. 

 

Barnehagen sender ut behovsundersøkelse årlig i april for å registrere behovet for barnas 

ferie. Barnehagen holder stengt 5 planleggingsdager pr barnehageår. Vi prøver å legge disse 

dagene slik at de sammenfaller med skolefri. Dette har vært et ønske fra flere av foreldrene 

Mandag  Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  
 

Grønn og gul 
gruppe – tur 
 
 
Rød gruppe – 
Samlingsstund 
 
 
Blå og rosa 
gruppe – 
motorisk rom 
 
 

Grønn og gul 
gruppe – kreativ 
aktivitet 
 
 
Rød og blå 
gruppe – kreativ 
aktivitet 
 
 
Skoggruppe/ 
førskolegruppe 

Grønn, gul og rød 
gruppe - motorisk 
rom 
 
 
Blå og rosa 
gruppe - 
samlingsstund 

Grønn, gul og 
rosa gruppe - 
Musikk og 
sangstund 
 
 
Rød og blå 
gruppe - tur 

Grønn, gul, rød 
og blå gruppe- 
Samlingsstund 
 
 
Rosa gruppe- 
Kreativ aktivitet 
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gjennom årene. Planleggingsdag onsdag, 30. desember.  En av planleggingsdagene for neste 

halvår vil sannsynligvis bli lagt til den uka som skolen har vinterferie. Utover det så har vi ikke 

oversikt over aktuelle kursdager neste halvår. 

 

PRAKTISKE OPPLYSNINGER 

MAT I BARNEHAGEN 

Mat og drikke i barnehagen som inntas i løpet av dagen utgjør en betydelig del av barnets 

kosthold. Dette gjelder enten medbrakt eller servert mat. Hjem og familie har det 

grunnleggende ansvar for barns kosthold, men fordi mange av måltidene inntas i 

barnehagen, har barnehagen innflytelse på barnas matvarer, kosthold og helse. 

Barnehagen skal ifølge rammeplanen bidra til at barna tilegner seg gode vaner, holdninger 

og kunnskaper når det gjelder dette. Vi har faste tidspunkt på dagen til måltidene. Vi har et 

normalt sunt kosthold i barnehagen, uten for mye sukkerholdig mat. Barnehagen serverer 

barna alle måltidene 3 dager i uka: onsdag, torsdag og fredag, etter ønske fra foreldrerådet. 

Frokost og lunsj består stort sett av melk, vanlig pålegg, knekkebrød og grove 

brød/rundstykker som bakes i barnehagen.  Hver torsdag er det havregrøt til frokost. Fredag 

har vi ofte noe varmt til lunsj. Mandag og tirsdag må barna ha med egen matpakke til frokost 

og lunsj. Melk og frukt serveres daglig i barnehagen. 

 

KLÆR I BARNEHAGEN 

Dette anbefaler vi at barnet har av klær i barnehagen 

Skifteklær Varme klær Utegarderobe Vottekurv 

2 x jumper 

1 strømpebukse 

1 bukse 

2 x sokker 

2 x truser/boxer 

Tynne ullklær (sett/dress) 

Tykke ullklær (sett/dress) 

Evt fleece (fungerer best vår, 

sommer og høst) 

1 par ullsokker/lester 

1 sett regntøy 

Bukse, jakke eller 

dress tilpasset årstid 

Støvler 

Sko tilpasset årstid 

2 luer 

Hals/buff 

Ullvotter 

Vindvotter 

Regnvotter 
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MERKING AV KLÆR 

Alle klær som barna bruker i barnehagen skal merkes. Dette gjelder også skotøy. Hyllene i 

garderobene er merket med navn. Inne er hyllene også merket med hvor de forskjellige 

klærne skal ligge. Obs ullklær og lignende legges i kurv under benken på barnets plass. 

Klær som ikke er merket havner i en kasse. Vi ber dere om å sjekke denne jevnlig. Det 

hender at merker forsvinner på klær som er i bruk, og da kan de dessverre havne i kassen 

selv om de i utgangspunktet var merket. 

 

 

Her er det noen som har tatt saken i sine egne hender       

SYKDOM/FRAVÆR 

Når barnet er sykt eller sterkt forkjølet, skal det holdes hjemme på grunn av smittefaren, 

men også fordi det er slitsomt for barna å være i barnehagen når de ikke er i form. For å 

være i barnehagen, skal barnet være friskt nok til å være ute. Kontakt barnehagen ved 

sykdom og fravær. Dersom et barn blir syk i løpet av dagen, kontakter vi foreldrene. Dersom 

barnet blir syk hjemme, ringer dere eller sender melding til barnehagens telefon. Skal barnet 

ha fri en dag, gi da beskjed helst innen klokken 10.00, den dagen dere tar fri.  

 

KORONA OG FORSTERKET RENHOLD                                                                      

Folkehelseinstituttet har utarbeidet en smittevernveileder for barnehager 

som skal gi råd og støtte til drift under koronavirus (covid-19). Barnehager har 

en avgjørende rolle for barns omsorg og utvikling. De er dessuten vesentlig for 



 
 
 

Ressan barnehage – et godt sted for alle 

samfunnsstrukturen idet de muliggjør at foresatte kan arbeide. Barnehageansatte har derfor 

en sentral rolle for å ivareta barna også i en pandemisituasjon. Utbruddet kan vare over lang 

tid, avhengig av hvilke smittebegrensende tiltak som gjøres i samfunnet forøvrig. Det har 

derfor stor betydning at barna kan gå i barnehagen under utbruddsperioden, samtidig som 

smittevernet ivaretas, både for barna og de ansatte (Veileder om smittevern i barnehager 

under covid-19 utbruddet 2020  https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-

beredskap/informasjon-om-koronaviruset/ ). 

 

Smittevernveilederen oppdateres jevnlig og vi forholder oss hele tiden til de nye 

oppdateringene. I slutten av mai 2020 ble det innført trafikklysmodell for å tilpasse 

kontaktregulerende tiltak. Barnehagene har utarbeidet beredskapsplaner for å sikre  

overgang mellom de forskjellige nivåene. Vi ber dere lese informasjon som sendes ut i 

forbindelse med dette. Det henger også plakater i barnehagen om hvilke tiltak som må 

følges for å begrense smitte.  

 

MØTER I BARNEHAGEN  

PERSONALMØTER OG GRUPPEMØTER 

Disse møtene holdes en kveld, ca. 3 timer pr måned. Hele personalgruppa deltar og her blir 

saker som angår hele barnehagen tatt opp, samt at møtene inneholder en faglig del 

(kursdel).  

PEDLEDERMØTER 

Styrer og pedagogiske ledere har møte på 1 time en gang pr uke. Der diskuterer vi aktuelle 

saker og «finjusterer» vaktplaner og ukeplaner for kommende uke.  

HMS-GRUPPA 

HMS gruppa i barnehagen består har møte minimum 1 gang pr halvår. Vi går da gjennom 

HMS-planen og diskuterer aktuelle saker som angår arbeidsmiljøet til personalet.  

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/


 
 
 

Ressan barnehage – et godt sted for alle 

STYRERNETTVERKS MØTER 

Alle barnehagene i Tjeldsund har sitt eget styrernettverk med møter 1 gang i måneden. 

Møtene ledes av kommunalleder for oppvekst og forebygging der vi blir informert og kan 

diskutere aktuelle saker. Styrerne i hver enkelt barnehage har anledning å bringe inn saker 

på forhånd som de ønsker å diskutere med ledelsen i kommunen eller de andre i 

styrergruppa.  

 

 

BARNEHAGEN SOM PEDAGOGISK VIRKSOMHET 
Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges og vurderes. Barn og foreldre 

har rett til medvirkning i disse prosessene. Målet med barnehagen som pedagogisk 

virksomhet, er å gi barna et tilrettelagt tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. 

For å oppnå dette skal barnehagen være en lærende organisasjon, og det pedagogiske 

arbeidet skal være begrunnet i barnehageloven og i rammeplanen.  

 

Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke og handle langsiktig og systematisk i det 

pedagogiske arbeidet. Planlegging må baseres på kunnskap om barns trivsel og allsidige 

utvikling. Den skal også baseres på observasjon, dokumentasjon, refleksjon, systematisk 

vurdering og samtaler med barn og foreldre 

(Rammeplan for barnehagen, 2017) 

 

SATSNINGSOMRÅDE FOR NYTT BARNEHAGEÅR - Ansattes relasjonskompetanse for 

den inkluderende barnehagen 

 

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet en kompetansestrategi for fremtidens barnehage 

for perioden 2018-2022, der målet er å sikre at alle barn får et barnehagetilbud av høy 

kvalitet. Region Sør-Troms samarbeider om kompetanseheving for å videreutvikle og sikre et 

slikt barnehagetilbud og ønsker å jobbe med relasjonenes betydning for kvaliteten på 

barnehagetilbudet. De fem kommunene som utgjør Sør-Troms regionen er Gratangen, 

Harstad, Ibestad, Kvæfjord og Tjeldsund. Region Sør-Troms har valgt det nasjonale 
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satsingsområdet et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning. Dette 

satsningsområdet skal bidra til å heve kompetanse for å skape et støttende miljø for alle i 

barnehagen.  UiT ønsker å ha fokus på hvordan barnehagene kan jobbe med barnehagens 

kjernebegreper gjennom didaktisk tenkning, teoretisk påfyll gjennom forelesninger og 

refleksjon over egen praksis.   

 

 

VÅRT FOKUSOMRÅDE I DETTE ARBEIDET 

 
1. Arbeid med sosial og emosjonell kompetanse 

Vi prioriterer arbeidet med å bidra til barnas trivsel, livsglede og mestring. Vi skal støtte barna 

til å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. Vi skal 

støtte barns språkutvikling slik at de lærer å sette ord på egne tanker, behov og opplevelser. 

Barnehagen skal forebygge mobbing, vold og seksuelle overgrep hos barn. Vi skal jobbe for å 

gi dem språk og kompetanse om noe oppleves ugreit og vanskelig. Vi skal arbeide 

forebyggende, være til stede for barna og sette inn tiltak der det er nødvendig. Barnehagen 

arbeider med dette gjennom hele dagen i mange ulike situasjoner. Vi bruker også pedagogiske 

verktøy og litteratur som omhandler følelser, det å ha tillitt til en voksen, vente på tur, be om 

hjelp osv. 

2. Hverdagskvaliteten i barnehagen 

Personalgruppa i Ressan barnehage vil ha et økt fokus på sentrale sider ved arbeidet i 

barnehagen, hele tiden koblet mot praksis og rammeplanen. Dette vil være tema på 

personalmøter og i planarbeidet gjennom deltakelse i utviklingsarbeidet. 

• Hverdagskvaliteten i barnehagen 

• Barnet i barnehagen 

• Leken i barnehagen 

• Språket i barnehagen 
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Rammeplan for barnehager beskriver verdier som kjennetegner kvalitet i barnehagen. Dette 

er verdier som respekt, demokrati, mangfold, likestilling og likeverd. Ordet hverdag viser til 

det vi gjør hver dag. Kvalitet i hverdagsrutiner forstår vi som bevisstheten og nysgjerrigheten 

vi må ha til barna rundt oss. Hva er det de trenger? Klarer vi å se og tilby dette? Er vi opptatt 

av det de har behov for? Det betyr at rutiner og tradisjoner ikke kan gjentas år etter år uten 

at vi tenker over hvorfor vi gjør det vi gjør. Vi som jobber i barnehagen erstatter det 

tryggeste som barnet har i livet sitt, foreldrene. Samtidig er vi i utgangspunktet kanskje helt 

ukjent for barnet, og det er egentlig litt tilfeldig at det er akkurat vi som skal ha dette 

ansvaret. Derfor ser vi på det som betydningsfullt for barnets opplevelse at vi som ansatt 

skal reflektere over hvordan vi skal håndtere dette ansvaret. Vi skal ikke erstatte foreldrene, 

men barna skal være trygge i sine relasjoner til oss. Føringen på dette arbeidet må være hva 

som skjer mellom barn – barn og barn – voksen i barnehagen.  

  

SOSIAL KOMPETANSE  
«Barnehagen skal bidra til at alle barn som går i barnehage, får en god barndom preget av 

trivsel, vennskap og lek, er fundamentalt. Barnehagen er også en forberedelse til aktiv 

deltakelse i samfunnet og bidrar til å legge grunnlaget for et godt liv. Leken skal ha en 

fremtredende plass i barnehagen» (Rammeplan for barnehager, 2017). 

 

«Ingen ville vel ønske å leve uten venner, selv om han hadde alle andre goder» 

Aristoteles 
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LIKESTILLING OG LIKEVERD 

«Barnehagen skal bygge sin virksomhet på prinsippet om likestilling og ikke-diskriminering 

og bidra til at barna møter og skaper et likestilt samfunn. Alle skal ha like muligheter til å bli 

sett, hørt og oppmuntret til å delta i fellesskap og aktiviteter i barnehagen. Personalet må 

reflektere over sine egne holdninger for best mulig å kunne formidle og fremme likeverd og 

likestilling» (Rammeplan for barnehager, 2017). 

 

«Barnehagen skal forebygge mobbing, vold og seksuelle overgrep mot barn og arbeider for å 

gi barn et språk og kompetanse for å kunne si i fra dersom de opplever noe som er ugreit og 

vanskelig. Vi skal arbeide forebyggende, være tilstede for barna og sette inn tiltak der det er 

nødvendig. Det vil bli en lovendring i barnehageloven f.o.m. 01.01.2021 og et nytt kapittel 

som omhandler mobbing i barnehagen. Barnehagen skal ha en helsefremmende og 

forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske 

helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring 

og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser 

eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette.» 

(Rammeplan for barnehager, 2017) 

Barnehagen arbeider med dette hele dagen og i mange situasjoner. Vi bruker også mer 

strukturerte opplegg som Mitt valg (Utvikling av sosial og emosjonell kompetanse med fokus 

på forebyggende arbeid), Steg for Steg (sosial og emosjonell læring for barn i barnehagen), 

litteratur, spill (spillet Hei – et spill om følelser) mm. 

 

HJERTESAMLINGER 

Hjertesamlinger er utviklet i samarbeid mellom SMISO (støttesenter mot incest og seksuelle 

overgrep) og Strandkanten FUS barnehage. Dette er et opplegg for de eldste barna i 

barnehagen. 

Hjertesamlinger berører fem ulike temaer: 

• Berøring 
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• Følelser 

• Mobbing 

• Hemmeligheter 

• Kroppen 

Ansatte i barnehagen skal ha gjennomført nettkurset «Vold og seksuelle overgrep mot barn» 

som har til hensikt å gi økt kunnskap, for å kunne avdekke overgrep, og å melde til barnevern 

og politi. Kurset er laget av RVTS Nord og UiT. 

 

SOLSIKKEBARNEHAGE 

Ressan barnehage er en av mange solsikkebarnehager i Norge. Solsikkeaksjonen er en 

solidaritetsaksjon hvor barn i Norge bidrar til at sårbare barn i andre land får vokse opp i et 

trygt hjem. Solsikkeaksjonen er for mange barn et første møte med 

dugnad og innsamling. Vi deltar også på Lysnisseprosjektet i forbindelse 

med advent og jul. Det er et prosjekt initiert av Begeistringsetaten, og 

som arrangeres i samarbeid med SOS-barnebyer. 

 

Solsikkeloven: «Barn kan bruke sine evner der de er og der de bor til å hjelpe andre barn på 

denne jord.» 

 

BARNS MEDVIRKNING 

«Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre 

til at barna skal gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barnehagen skal 

være bevisst på alle barna sine ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning på 

måter tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov. Også de yngste 

barna som kommuniserer på andre måter enn gjennom tale, har rett til å gi uttrykk for sine 

synspunkter og egne vilkår. Barnehagen må observere og følge opp alle barns uttrykk og 

behov. Barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet. Her 

gjelder ingen aldersgrense. De voksnes evne til å fange opp barnas kroppslige og verbale 

uttrykk, prøve å tolke dem med et godt blikk, og svare på uttrykkene på en tydelig og 
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ansvarlig måte er avgjørende for små barns medvirkning. Barna skal ikke overlates et ansvar 

de ikke er rustet til å ha» (Rammeplan for barnehager, 2017). 

 

DE YNGSTE BARNA I BARNEHAGEN 

Med den nye rammeplanen blir også arbeidet med de yngste barna styrket. For første gang 

er det blitt gitt føringer for hvordan barnehagen i samarbeid med foreldrene skal legge til 

rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen. Barn som får tildelt ny plass i 

Ressan barnehage får tilbud om å komme på besøk sammen med foreldrene sine på 

forhånd.  Når barnet starter i barnehagen er det viktig med et tett samarbeid med 

foreldrene. Barna får tildelt egen primærkontakt i starten. Vi har stort fokus på å tone oss 

inn på det vi oppfatter som følelser og ressurser hos de minste barna, og prøver å møte dem 

der de er. Personalet kjenner betydningen av vennskap mellom småbarn, og bygger opp 

under situasjoner der barna kan etablere og opprettholde vennskapelige situasjoner. 

 

SAMISK SPRÅK OG KULTUR I BARNEHAGEN 
 
Samiske barn i barnehage skal få støtte til å bevare og utvikle sitt språk, sin kunnskap og sin 

kultur uavhengig av hvor i landet de bor. (…) «Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn 

skal barnehagen bidra til at barna blir kjent med at samene er Norges urfolk, og får 

kjennskap til samisk kultur» (Rammeplan for barnehager, 2017) 

 

Tjeldsund kommune ble innlemmet i forvaltningsområde for samisk språk fra 1. juli 2020. 

Erfaringer fra andre kommuner viser at å bli en del av det samiske forvaltningsområde bidrar 

til å gi språket høyere status og anerkjennelse. www.tjeldsund.kommune.no 

Vi jobber med at: 

• Barna skal bli kjent med at samene er Norges urbefolkning 

• Barna skal få kjennskap til samisk språk, kultur og tradisjoner. Barnehagen har 

samiskspråk og kultur som fast tema i februar måned og vi markerer Samefolkets dag 

6. februar  

http://www.tjeldsund.kommune.no/
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• Vi bruker bøker, bilder, musikk og nettsteder for å øke vår kunnskap slik at vi blir 

bedre på å forstå og jobbe med det samiske i det daglige  

 

BRANNVERN 
Brannvern er et viktig tema som vi har stort fokus på i Ressan barnehage. Vi bruker et fast 

opplegg fra den norske brannvernforeningen for å lære barn om hva vi gjør hvis 

det brenner. Vi avslutter temaet med at de to eldste barnegruppene får i 

oppgave å ha en brannsjekk hjemme. Førskoleungene får møte Bjørnis, som er 

en nyere satsning i forbindelse med brannvesenet sitt forbyggende arbeid, på 

landsbasis. Brannbamsen Bjørnis blir med hvert enkelt førskolebarn hjem, der 

«han» har en grundig brannvernrunde sammen med barnet.  I tillegg får vi besøk 

av det lokale brannvesenet med brannbil. Barnehagen har 4 årlige brannøvelser, 3 varslede 

og en uvarslet.  

FØRSTEHJELP I BARNEHAGEN 
Dette er et annet viktig tema der vi ønsker å gi barna en innføring i hva 

førstehjelp er.  Vi legger opp til en praktisk og enkel førstehjelpsundervisning 

som barna forstår ved hjelp av Henry-dukken, samtaler og praksis på barnas premisser. 

Barna skal få forståelse i hva førstehjelp er og hvorfor det er 

viktig å hjelpe andre mennesker som har det vondt. 

SKOGGRUPPE 
Hvert år har vi Skoggruppe i barnehagen. Skoggruppa består 

av førskolebarna. Skoggruppemetoden er en egen metode 
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hvor turmålet skal være fast. På den måten kan ungene bruke oppmerksomheten på selve 

turen og ikke på nytt terreng og nytt turmål. Før vi går på tur planlegges turen slik at den blir 

forutsigbar. Forventinger og nysgjerrighet er drivkraften bak all læring. Ved aktiv deltakelse i 

planleggingen vil barna bli motivert på en naturlig måte samt at de får en indre motivasjon. 

Målene for turene er å fremme kontakt, utvide begrepsapparatet, bedre kommunikasjon, gi 

barna mange forskjellige sanseerfaringer, øke motoriske ferdigheter og styrker selvtilliten. Vi 

vil øke barnas konsentrasjon og oppmerksomhet og vi vil skape et fellesskap og gi barna en 

gruppefølelse. Etter turene har vi en gjenkallingsdel hvor vi gjennomgår turen og ser på det 

vi planla. Vi fokuserer på en god dialog hvor det fokuseres på språklig bevisstgjøring, 

undring, hukommelse og kommunikasjon.  

 

ANDRE TURER 
Alle gruppene har sine faste turer ukentlig. Vi har mange muligheter til variasjon når vi skal 

velge hvor turen skal gå. Lysløypa er aller nærmest, Trollskogen, Langeteigen og 

Blåbærbakken for å nevne noe. Undring, gode samtaler, bruk av sanser og felleskap er en 

viktig del av turene våre. 

 

SAMARBEID MED GROVFJORD IL OG NOVA TURLAG 
Grovfjord IL og barnehagen har gått sammen om ei ny varmebu like ved lysløypa. Bua 

erstatter den gamle lavvoen som har vært brukt av oss i barnehagen og i forbindelse med 

Grovfjord cup gjennom mange år. Lavvoen er etter hvert blitt i dårlig forfatning og skal rives 

med det første. Det er litt arbeid som gjenstår i varmebua, men vi i barnehagen er begynt å 

bruke den. I år vil den også være fast base for skoggruppa i barnehagen. Varmebua er 

finansiert av tippemidler og foreldrebetaling (oppspart fond for mye innbetalte kostpenger 

for flere år tilbake). 

 

Nova turlag satt opp flere flotte gapahuker i skogen, og i passe avstand fra barnehagen. En 

av gapahukene (Langeteigen) brukes til Skoggruppeturer. Barnehagen og foreldreutvalget 

skal sørge for vedlikehold av gapahuken. Gapahuken kan selvfølgelig også benyttes av alle 
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andre turgåere. «5 på topp» er et samarbeidsprosjekt med Barnas turutvalg og Ressan 

barnehage. Det er laget korte turmål hvor de fleste barna skal kunne ha mulighet til å gå. På 

hvert turmål er det hengt opp en postkasse hvor det finnes ei bok som alle besøkende kan 

skrive seg inn i. Nova turlag premierer barna som går på tur. Mer informasjon om turene 

finnes på turlaget sin hjemmeside: www.novaturlag.no 

 

TRAFIKKSIKKER BARNEHAGE 
Barnehagen ble godkjent som trafikksikker barnehage i 2018. Barnehagen har i alle år 

arbeidet med trafikk som tema. Det er utarbeidet egne sikkerhetsrutiner når vi går på tur, og 

når vi drar ut av barnehagen på tur med bil eller buss. Grunnlaget for holdninger i trafikken 

legges allerede i barnehagen. Vi har som mål å bidra til at barna lærer og ferdes sikkert i 

trafikken på en slik måte at de ikke er til fare for seg selv eller andre. I trafikkopplæringen 

bruker vi «Tarkus – barnas trafikkvenn».  Trafikkopplæringen foregår også ute på turer i 

barnehagens nærmiljø. Vi velger den minst trafikkerte ruten når vi skal gå til lekeparken, 

skolen og andre steder. 

 

PROGRESJON 
PROGRESJON – betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 

1 dag eller 1 år! Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser og 

erfaringer, og de skal lære stadig mer. Vår oppgave er å gi barna oppgaver de mestrer 

samtidig som vi skal gi dem utfordringer slik at de har noe å strekke seg mot. I 

progresjonsplanen tar vi utgangspunkt i rammeplanens fagområder. Hvert fagområde 

dekker et vidt læringsfelt. Fagområdene vil sjelden opptre isolert. Planen tar utgangspunkt 

trappetrinn som bygger på hverandre og et ca. tall i forhold til alder. Dette fordi ingen barn 

er like, og på samme måte som hvert enkelt barn kan befinne seg på ulike trappetrinn i 

forhold til fagområdene. 

 

 

 

http://www.novaturlag.no/
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rmiljø og samfunn 

 
 

9. ANDRE VIKTIGE OMRÅDER   

 

DE 7 

FAGOMRÅDENE I 

RAMMEPLANEN 

Nærmiljø og samfunn 
Vi har et godt samarbeid 

med ulike organisasjoner i 
nærmiljøet. Noen av dem er 

Grov skole, GBS og Grov 
Sanitetsforening. 

Barnehagen er en viktig del 
av lokalsamfunnet. 

 
 
 
 

Natur, miljø og teknologi 
Opplevelser og læring i 

naturen gir rom for andre 
refleksjoner enn de 

dagligdagse. Skoggruppa for 
førskoleungene bruker 

naturen som læringsarena og 
alle barna har faste turdager 

med ulikt tema. De 
forskjellige årstidene gir rom 

for utforskning og ulike 
opplevelser. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Antall rom og form 
Tall, størrelser og 

formbegreper brukes hele 
tiden. Vi teller, måler, 

sorterer og sammenligner. 
Nysgjerrighet, undring og 

problemløsning er en del av 
barnehagehverdagen.  

 
 
 

Etikk, religion og filosofi 
Gjennom de ulike høytidene 
blir fortellinger, verdier og 
tradisjoner vektlagt med 

utgangspunkt i religion og 
trossystemer. Daglige samtaler 

og undringer gir muligheter 
rundt temaer verdier, 
holdninger og normer.  

 
 
 
 
 
 

Kropp, bevegelse, mat og helse 
Gjennom påsmøring og 

matlaging i barnehagen lærer 
barna om sunt kosthold. Vi har 

egen hage hvor vi dyrker 
grønnsaker og bær. Barna er 

med på hele prosessen fra frø til 
mat på bordet. Barn er fysiske 

hele dagen. Vi legger til rette for 
aktivitet ved bruk av motorisk 
rom, turer og eller fysisk lek og 

aktivitet inne og ute 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunikasjon, språk og tekst 
Språket er en viktig del av 

barnehagelivet. Vi bruker det hele 
tiden gjennom dagen. Utvikling av 

språk og språkforståelse lærer barn å 
forstå verden og uttrykke seg i forhold 

til behov og ønsker. Språk er 
bærebjelken til alt vi gjør i 

barnehagen.  
 
 
 
 

Kunst, kultur og kreativitet 
Skaperglede og kreativ utfoldelse 
skaper fellesskap, opplevelser og 

selvutvikling. Barn er kreative vesen 
som har behov for å uttrykke seg på 
ulike måter. Dette legger vi til rette 

for gjennom hele dagen.  
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  KOMMUNIKASJON SPRÅK OG TEKST 

Trinn 1 

Ca. 1-2 år 

Trinn 2 

Ca. 3-4 år 

Trinn 3 

Ca. 5-6år 

Aktiv bruk av språk i hverdagen– 

verbalt og nonverbalt 

Få kjennskap til rim, regler og 

sanger 

Bli kjent med billedbøker og 

pekebøker 

 

 

Klappe stavelser 

Bli kjent med eventyr 

Øve på å ta imot beskjeder 

Fortelle noe for en liten gruppe 

Kunne holde på 

oppmerksomheten en stund 

Kunne rime 

Kunne vente på tur 

Kjenne igjen bokstaven «sin» 

Øve på å sette ord på følelser 

 

Ha kjennskap til bokstaven i navnet 

sitt 

Kunne gjenfortelle 

Ha kjennskap til alfabetet 

Kunne sette ord på følelser 

Kunne hevde egne meninger 

Ta imot enkle beskjeder 

Skoggruppeturer 
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 KUNST, KULTUR OG KREATIVITET 

Trinn 1 

Ca. 1-2 år 

Trinn 2 

Ca. 3-4 år 

Trinn 3 

Ca. 5-6år 

Gi barna erfaringer med musikk 

Bli kjent med ulike typer 

formingsmateriell 

Bli kjent med fargene. 

Lære seg fargenavnene 

Gi barna erfaring med 

musikk, dans og drama. 

Ta i bruk ulike typer 

formingsmateriell 

Delta i fellessamling. 

Gi barna mulighet til å skape og 

utfordre fantasien sin 

Bruke fargenavn aktivt 

Ta i bruk ulike typer formingsmateriell 

Gi barna erfaring med dramatisering 

Medbestemmelse i ulike kreative 

aktiviteter 
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NATUR, MILJØ OG TEKNOLOGI 

Trinn 1 

Ca. 1-2 år 

Trinn 2 

Ca. 3-4 år 

Trinn 3 

Ca. 5-6år 

Bli kjent med barnehagens 

uteområde 

Bli kjent med uteområdet utenfor 

barnehagen 

Erfare årstidene 

Bli kjent med husdyr 

 

Bli kjent med årstidene 

Bli kjent med turløypene 

rundt barnehagen 

Bli kjent med planter, dyr og 

insekter som vi finner i 

naturen 

Gjøre seg erfaringer rundt 

dyrking av egen mat 

Bli kjent med ulike verktøy som vi 

kan bruke i skogen (sag og kniv) 

Kunne stille spørsmål og undre seg 

Få erfaring og kunnskap om dyr, 

planter og insekter og deres 

gjensidige avhengighet og betydning 

for matproduksjon 

Få kunnskap om dyrking av egen mat 
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NÆRMILJØ OG SAMFUNN 

Trinn 1 

Ca. 1-2 år 

Trinn 2 

Ca. 3-4 år 

Trinn 3 

Ca. 5-6år 

Bli kjent med nærmiljøet 

gjennom turer ut av 

barnehagen 

Erfare skog, hav og veiene 

rundt barnehagen vår, dette 

gjennom turer, opplevelser, 

samtaler og bilder 

Faste turdager 

Lysnisseprosjektet 

Bli introdusert for trafikkregler (og 

av kollektiv trafikk) 

Erfare skog, vann, hav og veiene 

rundt barnehagen vår 

Kjennskap til huset vårt og 

hvordan vi bor 

Bli godt kjent med nærmiljøet vårt 

gjennom turer, opplevelser, 

samtaler og bilder 

Faste turdager 

Lysnisseprosjektet 

Ha et medansvar for å ta vare 

på miljøet 

Bli introdusert for trafikkregler 

(og av kollektiv trafikk) 

Erfare skog, vann, hav og 

veiene rundt barnehagen vår 

Kjennskap til ulike måter å bo 

på og vite adressen vår 

Bli godt kjent med nærmiljøet 

vårt gjennom turer, 

opplevelser, samtaler og bilder 

Skoggruppe 

Lysnisseprosjektet 
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KROPP, BEVEGELSE OG HELSE 

Trinn 1 

Ca. 1-2 år 

Trinn 2 

Ca. 3-4 år 

Trinn 3 

Ca. 5-6år 

Legge til rette inne- og ute 

slik at barna får oppleve 

mestring ved å bruke 

kroppen sin både fin og grov 

motorisk 

Legge til rette for trygg 

renslighetstrening 

Få kjennskap til ulik mat og 

drikke, smak og konsistens 

Variert, sunn og god mat i 

barnehagen 

Legge til rette inne- og ute slik at 

barna får oppleve mestring ved å 

bruke kroppen sin både fin og 

grov motorisk 

Øve på blyantgrepet 

Kunne spise og drikke selvstendig 

Øve på å smøre maten selv 

Smake på mat man blir servert 

Få kjennskap til sunn mat 

Erfaringer rundt håndvask og 

av/påkledning 

Vi dyrker og høster inn i 

kjøkkenhagen 

Legge til rette inne- og ute slik at 

barna får oppleve mestring ved å 

bruke kroppen sin både fin og grov 

motorisk 

Bruke blyantgrep 

Få forståelse og respekt for egen 

og andres kropp, og at alle er 

forskjellige 

Kunne kle seg selv og være bevisst 

på klær etter vær 

Erfare at ingen er like 

Vi dyrker og høster inn i 

kjøkkenhagen 
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                       ANTALL, ROM OG FORM 

Trinn 1 

Ca. 1-2 år 

Trinn 2 

Ca. 3-4 år 

Trinn 3 

Ca. 5-6år 

Begynnende forståelse av 

preposisjoner og adjektiv 

Skiller mellom en og mange 

Få kjennskap til at dagen har faste 

rutiner  

Vet hvilke uteklær det trenger når 

det regner. 

Øve seg på å sortere 

Tidlig kroppsbevissthet 

Viser interesse for rytmer og 

bevegelse 

Aktiv bruk av matematisk språk i 

dagligtalen  

Forståelse av preposisjoner og 

adjektiv 

Følger instruksjoner knyttet til 

plasseringsord  

Har skaffet seg erfaringer rundt 

antall og peketelling 

Legger puslespill  

Aktiv bruk av matematisk språk i 

dagligtalen  

Vet at dagen i barnehagen har 

faste rutiner  

Ordner gjenstander etter størrelse 

i en rekke 

 

Aktiv bruk av matematisk språk i 

dagligtalen 

Bruker ord om forholdet mellom 

størrelser (f.eks. «ballongen er lettere 

enn steinen», «jeg har lengre hår enn 

deg)» 

Tallforståelse fra 1-10 

Resonnerer seg fram til hva som 

kommer først og sist i påkledning. 

Kunnskap om nåtid og fortid 

Tegner og lager egne mønster 

Sorterer etter gjenstander etter 

egenskap 
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ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI 

Trinn 1 

Ca. 1-2 år 

Trinn 2 

Ca. 3-4 år 

Trinn 3 

Ca. 5-6år 

Vise omsorg for andre 

Takke for maten og hilse/si hade 

Delta i tradisjonsaktivteter 

Ta hensyn til hverandre 

Få kjennskap til tradisjoner, 

sånn som for eksempel jul og 

påske 

Få kjennskap til andre religioner 

Markere kristne høytider/andre 

kulturers merkedager 

Takke for maten og hilse/si hade 

 

Bry oss om andre 

Kunne sette seg inn i en annens 

situasjon (empati) 

Barna må stå til ansvar for egne 

handlinger 

Barn og voksne som sammen 

reflekterer over egne handlinger og 

alternative løsninger 

Vi voksne er gode rollemodeller når 

det gjelder toleranse og respekt 

Takke for maten og hilse/si hade 
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ÅRSHJUL 

Barnehageåret 
20/21 

Desember 
Lysnisseprosjektet 

Nissefest 
Tenning av julegran 

Julefrokost med Lucia  

Januar 
Brannvern 

Foreldresamtaler 
Solfest 

 
 Februar 

Samefolketsdag 
Foreldresamtaler 

Mars 
Solsikkebasar 

Foreldresamtaler 

November 
Mørketids-
markering 

Refleks 

April 
Påske 
Vi sår 

Behovsunder- 
søkelse ferie 

Oktober 
Foreldremøte 

Førstehjelp 

September 
Innhøsting fra 

hagen 
Kystkultur 

August 
Oppstart nytt 
barnehageår 

Mai 
17 mai  
Trafikk 

Rusken-aksjon 

Juni 
Sommeravslutning 

St Hans feiring 
Førskoletur 

Juli 
Behovsprøvd 

tilbud ferie evt. 
samarbeid  

 


